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ARTIGO 1o

O PRÊMIO NASCECME destina-se a distinguir obras e ou iniciativas de destaque de profissionais e alunos na área de Central de 
Material e Esterilização (CME) voltadas para ações de melhoria e seguranca à assistencia à saude na central de material e esterili-
zação (CME). O PRÊMIO NASCECME foi criado em alusão às comemorações dos 200 anos do nascimento de Florence Nigthingale. 
Os trabalhos deverão associar a teoria ambientalista de Florence Nightingale com foco no cuidado livre de riscos, expresso, for-
temente na teoria ambientalista que trazia a clara relação entre o ser humano, a saúde, o ambiente o cuidado de enfermagem na 
prática profissional, experiência docente, discente ou estudo científico.

ARTIGO 2o - DOS PARTICIPANTES
Podem concorrer ao PRÊMIO NASCECME, todos os profissionais de enfermagem que estejam atuando em Central de Material e 
Esterilização (CME), demais profissionais envolvidos no processamento de produtos para saúde, alunos de áreas correlatas oriundos 
de instituições públicas, privadas ou filantrópicas, independente da classificação do serviço de CME, no Brasil e exterior.

Pelo menos 1 (um) dos autores deverá estar atuando na prática de CME. Cada autor poderá enviar, no máximo, 3 (três) trabalhos. 
O número máximo de autores será de 5 (cinco) por trabalho inscrito.

ARTIGO 3o - DOS TRABALHOS
Poderão ser inscritos os seguintes tipos de trabalhos:

Trabalhos originais: Pesquisa original e de natureza empírica, experimental, conceitual, qualitativa ou quantitativa, discussão e inter-
face com a literatura científica nacional e internacional.

Revisões: Análise de estudos quantitativos ou qualitativos que tenham por finalidade a busca de evidências. Estudos avaliativos críti-
cos, abrangentes e sistematizados, resultantes de pesquisa original, realizados exclusivamente em fontes secundárias.

Relatos de experiência: Estudo que descreve vivências individuais ou de grupos relacionadas ao cuidado, ensino, pesquisa e gestão/
gerenciamento no campo da saúde, enfermagem, educação e áreas afins.



Estudo teórico: Análise de construtos teóricos, possibilitando o questionamento de modelos existentes.

Resumo de tese ou dissertação: Resumo extraído de trabalho de conclusão de curso de mestrado ou doutorado.

O(s) autor(es) deverá(ão) atender à seguinte ordem para envio do trabalho: folha de identificação, resumo, introdução, objetivos, mé-
todo, resultados, conclusões e referências.

A folha de identificação deverá conter nome completo, CPF, endereço eletrônico e instituição do(s) autor(es). O(s) autor(es) deverá(ão), 
no ato da inscrição, selecionar a classificação na qual o respectivo trabalho se enquadra: trabalhos originais, revisões, relatos de ex-
periência, estudo teórico, resumo de tese/dissertação.

Os resumos deverão ser enviados com a seguinte estrutura de texto: título, objetivos, método, resultados, conclusões, palavras 
chave, referências.

O resumo deverá vir em página separada do corpo do trabalho e sem a identificação dos autores ou instituição(ões) envolvida(as).

O resumo poderá ser redigido em português, espanhol ou inglês de acordo com a procedência e língua pátria do(s) autor(es). Este 
deverá ser originário de trabalho iniciativas de destaque e estar descrito no máximo em até 1.000 palavras excluindo-se as referências. 
O trabalho deverá ser enviado completo no ato da inscrição.

O estudo não deverá exceder 15 páginas, (A4 - 21,0 x 29,7 cm), incluindo o resumo, tabelas, ilustrações e referências. 

O título deve conter, no máximo, 18 palavras.

O texto deverá ser digitado no software Word for Windows, fonte Arial, espaçamento entre linhas 1,5.

Serão permitidos, além do texto: anexos, fotos ilustrativas do projeto, tabelas e/ou gráficos, como anexo.



ARTIGO 4o - DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas através de preenchimento de ficha cadastral no site: www.nascecme.com.br/prêmio constando: 
nome completo, CPF, endereço eletrônico e instituição do(s) autor(es). O(s) autor(es) deverá(ão), no ato da inscrição, selecionar(em) 
a classificação na qual o respectivo trabalho se enquadra: Trabalhos originais, Revisões, Relatos de experiência, Estudo Teórico, e 
Resumo de tese ou dissertação.

O trabalho completo deverá ser enviado, em formulário específico, por e-mail, até o dia 30 de novembro de 2020 para o endereço 
eletrô-nico: premio@nascecme.com.br, em arquivo com a extensão .pdf.

Caso o trabalho envolva seres humanos deverá ter sua provação junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da instituição onde o mesmo 
foi realizado, ou via plataforma Brasil, mediante orientações do Conselho Nacional de Pesquisa da Resolução 466/2012.

O regulamento está disponível no site: www.nascecme.com.br/prêmio

Após o recebimento da ficha cadastral, o candidato receberá, no seu endereço eletrônico, o número da inscrição do seu trabalho.

ARTIGO 5o - DA AVALIAÇÃO
A avaliação e classificação dos trabalhos serão realizadas em duas etapas. 

- Primeira Etapa: Verificação da conformidade do material enviado com as especificações estabelecidas por esse regulamento.
Os trabalhos que excederem o número de 15 (quinze) páginas serão desclassificados.

- Segunda Etapa: Análise dos trabalhos pela comissão julgadora.
Os trabalhos serão avaliados pela originalidade, contribuição para a categoria de Enfermagem, conformidade com um trabalho cientí-
fico além da relação com Florence Nightingale e sua Teoria Ambientalista.



ARTIGO 6o - DA COMISSÃO JULGADORA
Os prêmios serão atribuídos por um júri escolhido pela direção do NASCECME constituído por cinco docentes de enfermagem, de 
reconhecida experiência, representando as cinco regiões do Brasil: norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste.

ARTIGO 7o - DA PREMIAÇÃO
Os trabalhos classificados serão distribuidos em três classificações de acordo com sua relevância, impacto na prática e de ações que 
possam ser compartilhadas para a segurança do paciente.

1° Lugar: Ação de impacto para segurança do paciente - 
Inscrição cortesia para os eventos presenciais do NASCECME Group + Placa + Diploma de reconhecimento.

2° Lugar: Livro “Esterilización de Productos Sanitarios” + Diploma de reconhecimento.

3° Lugar: Diploma como Menção Honrosa.

O trabalho classificado em 1° Lugar, tambem poderá ser publicado em uma Edição da Journal Infection Control, 2021, após ajustes 
do mesmo às normas de publicação (http://jic-abih.com.br/index.php/jic/index) desde que seja de interesse dos autores.

ARTIGO 8o - DAS ORIENTAÇÕES GERAIS
Sobre as decisões do júri, não caberão quaisquer recursos ou reclamações.

Os casos omissos serão resolvidos pela Direção do NASCECME em conjunto com a comissão julgadora dos trabalhos.

As dúvidas que não puderem ser dirimidas pelas disposições deste regulamento serão submetidas à apreciação da comissão julgado-
ra sob a coordenação do NASCECME, cujas decisões serão soberanas e irrecorríveis.



Os autores cedem gratuitamente e por prazo indeterminado, o direito de utilização de seu nome, sua imagem e som de voz, para o fim 
exclusivo de divulgação desta premiação, independentemente de qualquer comunicado.

A inscrição do trabalho pressupõe, por parte do participante, total concordância e aceitação deste regulamento.

Os trabalhos inscritos poderão ser divulgados no site www.nascecme.com.br, com autorização do autor, configurada no ato da ins-
crição do trabalho para concorrer ao Prêmio.

O Cronograma de Inscrição do Trabalho e Entrega do Prêmio está assim estabelecido:

30 de novembro de 2020: Prazo limite para inscrição e entrega dos trabalhos completos.

10 de janeiro de 2021: Divulgação dos trabalhos  premiados na página www.nascecme.com.br

31 de janeiro de 2021: Entrega dos Prêmios na cidade do São Paulo.




